Regulamin dla Uczestników Konkursu
COSPLAY organizowanego w ramach
Targów GRA I ZABAWA 2019
I. Postanowienia Ogólne
1.
Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem)
obowiązują uczestników Konkursu COSPLAY (zwanego dalej
konkursem), organizowanego przez Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A. (MTG S.A.) w ramach 8. Targów Gra i Zabawa
2019, zwanych dalej Targami.
2.
Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki i kultury oraz
przeznaczony jest dla osób, które tworzą stroje, przebierają się w
nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie z filmów, gier,
seriali, komiksów. Celem konkursu jest rozwijanie i zachęcanie
do rozwijania kreatywności, uzdolnień oraz umiejętności z
dziedziny sztuki projektowania i wykonywania strojów, sztuki
aktorskiej, a ponadto promowanie i popularyzowanie wiedzy z
zakresu współczesnej kultury masowej (filmy, gry, seriale,
komiksy), a poprzez to także uatrakcyjnienie programu targów..
3.
Regulamin Konkursu reguluje zasady i warunki uczestnictwa w
Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i
obowiązki Uczestników Konkursu
4.
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a.
Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie.
b.
Oświadczenie Uczestnika udzielające MTG S.A. prawa do
wykorzystania wizerunku uczestnika konkursu w celach
promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
II. Warunki Uczestnictwa
1.
W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne które mają
ukończone 16 lat.
2.
MTG S.A. zastrzegają sobie prawo nieprzyjęcia Zgłoszenia
do udziału w konkursie bez podania przyczyn.
3.
MTG S.A. zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu.
4.
Zgłoszenie
Uczestnictwa,
zawierające
oświadczenie,
o którym mowa w pkt. I ust. 4 lit. B, należy dostarczyć
sekretarzowi Konkursu wraz ze zdjęciem zgłaszanego stroju oraz
podkładem
muzycznym
na
adres
mailowy
agata.nilsson@mtgsa.com.pl do dnia 10.11.2019.
5.
Brak któregokolwiek z podanych wyżej dokumentów jest
podstawą do odrzucenia zgłoszenia. Wysłanie zgłoszenia na
Konkurs nie jest jednoznaczne z przyjęciem do konkursu.
6.
W terminie do 5 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń
Organizator poinformuje wybrane osoby o ich zakwalifikowaniu
do Konkursu.
7.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu
Uczestnika i jego usunięcia ze sceny, jeśli jego zachowanie
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będzie naruszało prawa innych osób bądź znacząco odbiegało
od ogólnie przyjętych norm zachowania.
Osoby, które zakwalifikują się do udziału w konkursie otrzymają
od Organizatora podwójne zaproszenia na Targi Gra i Zabawa.
MTG SA zastrzega sobie prawo do wykonania zdjęć i filmów
podczas prezentacji scenicznej uczestników.
Przygotowanie strojów i dojazd na Targi odbywa się na koszt
i ryzyko uczestnika konkursu.
Strój musi być wykonany przez uczestnika samodzielnie.
Dopuszczalne są jedynie kupne elementy uzupełniające stroju.
Nadesłanie Zgłoszenia Uczestnictwa oznacza akceptację
warunków konkursu i Regulaminu.
Finał konkursu/ prezentacja sceniczna uczestników konkursu
odbędzie się w sobotę 23.11.2019 o godzinie 16.30 na scenie
głównej Targów.
Ogłoszenie wyników konkursu i ceremonia wręczenia nagród
odbędzie się w dniu 23.11.2019 na scenie głównej około godziny
18.00.
Jury powołuje Organizator.
Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników konkursu.
Jury nadzoruje przebieg Konkursu oraz dba o przestrzeganie
zasad Regulaminu.
Nagrody w konkursie:
W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne.
Jury wybiera zwycięzców w kategorii:
a. Najlepszy strój (nagrody za miejsca I, II, III)
b. Wyróżnienie dodatkowe „Za najlepszy strój nawiązujący do
gier planszowych”.
Pula nagród w konkursie wynosi 2.000 zł brutto.
Nagroda za I miejsce w konkursie – 1000 zł brutto ; za II miejsce
– 600 zł brutto, za III miejsce 400 zł brutto.
Nagrody, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, są
zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.
Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Żadne
odwołania od decyzji Jury nie będą uwzględniane. Wyniki
konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez
opublikowanie
ich
w
serwisie
www.graizabawa.pl
oraz przesłanie informacji do branżowych partnerów medialnych.
Odpowiedzialność MTG S.A.
Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem
reguluje Kodeks cywilny.
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